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   StemRenu stödjer kroppens struktur och normala funktion och är inte avsett att förhindra, 

bota, behandla eller lindra någon sjukdom eller åkomma. Denna information är endast 

avsedd för utbildningssyfte och inte som ett substitut för erkänd hälsovårdsrådgivning, 

diagnostisering, eller behandling. Sök alltid professionell medicinsk rådgivning hos din läkare 

eller annan kvalificerad hälsovårdsrådgivare med frågor du kan tänkas ha vad det gäller ett 

sjukdomstillstånd. Vittnesberättelserna som inkluderas bygger endast på personliga 

erfarenheter och skall inte uppfattas som normala och/eller vanliga resultat av att ta 

StemRenu. 

 

Peter Glickman är en fristående NHT Global distributör och all information och alla åsikter 

som uttrycks av författaren är hans egna och stödjs inte av NHT-Global. Dessa uttalanden 

har inte utvärderats av FDA. (United States Food and Drug Administration, alltså USAs 

livsmedels- och läkemedelsmyndighet. Övers. anm.) 

 

Tacksamma erkännanden går till Dr. Chris Morris och Tina Johnson, skapare av StemRenu, 

för deras hjälp och information. 

 

 Vad är StemRenu ? 

 

- Befruktat äggextrakt 

- Hajbrosk 

- Aloe Vera gelextrakt 

- Grönt teextrakt 

- En ekologisk växtbaserad källa till kalcium och mineralämnen 

 

Alla ingredienser i StemRenu är födoämnen. Det finns inga läkemedel och inga negativa 

reaktioner har observerats när det tas tillsammans med mediciner och andra kosttillskott. 

Eftersom StemRenu endast består av födoämnen är det säkert för alla som inte är allergiska 

mot ägg eller fisk. 

 

StemRenu-ingredienserna är antingen ekologiska eller vilt utformade (skördat i naturen); 

utan socker, majs, vete, gluten, mejeriprodukter och artificiella färgämnen och inget av det 

är genetiskt modifierat. 



 

Vad kan det göra för dig? 

- Ökad energi och uthållighet 

- Bättre sömn för bättre återhämtning 

- Bidrar med bevisad stressreduktion för idrottare 

- Förbättrad mental fokus, uppmärksamhet och koncentration 

- Balanserar blodsockret 

- Balanserar naturligt hormonerna 

- Förlänger den atletiska topprestationen 

- Reducerar återhämtningstiden mellan träningspass och efter tävling 

- Reparerar skadade cellen 

 

Befruktat äggextrakt 

En av nyckelingredienserna i StemRenu är ett extrakt som kommer ifrån högkvalitativa, 

befruktade ägg som lagts av frigående, välnärda hönor i en naturlig miljö i Norge, där det 

kalla klimatet skyddar från bakterier. Ett resultat av detta är att hönorna behöver färre, 

potentiellt giftiga, vacciner. 

Proteinextraktet tas ifrån ägget precis innan signalmolekylerna påverkar embryot. Det är då 

som ägget innehåller som mest näring, tillräckligt, inte bara för att stödja uppkomsten av liv, 

utan även för att skapa en snabb utveckling av nytt liv. Dessutom, eftersom extraktet tas 

innan ett embryo utvecklas, stödjer det förnyandet av kroppen hos andra arter; människor, 

hundar, katter, hästar etc. 

 

Hur fungerar det? 

Det är till nytta för dig på två olika sätt. Det första sättet är att det balanserar några av din 

kropps viktigaste signalsubstanser. En signalsubstans är en kemikalie som produceras i en 

nerv för att sedan skickas till en annan nerv för att få den mottagande nerven att reagera på 

ett särskilt sätt. 

 

 



Serotonin 

Bland de signalersubstanser som StemRenu påverkar finns serotonin. Serotonin har visats ha 

en positiv inverkan på: 

- Aptit 

- Sömn 

- Minnet 

- Inlärning 

- Kroppstemperatur 

- Humör 

- Libido 

- Hjärt och kärlsystemet 

- Muskelkontraktion 

- Hormonreglering 

- Depression 

 

Kanske är detta anledningen till varför människor, som tar StemRenu, rapporterar att de har 

lättare att somna och får en djupare och mer utvilande sömn och mår bättre. 

 

Dopamin 

En annan signalsubstans som StemRenu påverkar är dopamin. Dopamin är mest känd för 

den njutning och tillfredsställelse som den ger upphov till i vissa situationer som t.ex. Under 

träning, när man äter, har sex eller tar droger. Droger ger upphov till ett tillfälligt hög genom 

att på ett artificiellt sätt förhindra dopaminet att elimineras efter att det har producerats. 

När drogen slutar att verka faller plötsligt dopaminet vilket leder till att personen känner ett 

sug efter mer droger för att återfå den underbara känslan. Alternativt, StemRenu reglerar 

(vanligtvis ökar) dopaminproduktionen så att det inte blir något plötsligt fall och därmed 

ingen känsla av beroende. 

Dopaminforskning antyder att det är relaterat till extrovert beteende hos människor, vilket 

gör dem mer utåtriktade och målinriktade. Dessutom har Parkinsons och vissa mentala 

sjukdomar som schizofreni visats korrelera med reducerade nivåer av dopamin. 



Kortisol 

Vid sidan av hur det påverkar signalsubstanserna har StemRenu visats öka kroppens förmåga 

att hantera stress och därmed reducera frigörelsen av kortisol. Kortisol är ett hormon som 

produceras i binjurarna som sitter ovanpå njurarna. 

Kortisol har kallats stresshormonet. Det är det enda hormonet som ökar i kroppen medans vi 

åldras! 

Kortisol ökar mängden energi i kroppen genom att frisläppa socker som förvarats i 

fettcellerna, tillverka ytterligare socker från reserverna i levern och konvertera muskelceller 

till ännu mer socker som blir till energi. All denna energi var väldigt användbar för våra 

förfäder när de var tvungna att slåss mot sabeltandade tigrar eller ta till flykten. I vår 

moderna värld hjälper det oss att påbörja dagen, kortisolnivåerna är som högst på 

morgonen och har reducerats till hälften kring midnatt. 

Som en del av dess funktion att förbereda kroppen för extrem fysisk påfrestning, så höjer det 

blodtrycket och reducerar immunfunktionen vilket frigör kroppen så att all energi kan 

användas för att slåss eller fly. Reduktionen av immunaktiviteten är vad som gör människor 

under stress mottagliga för sjukdomar. 

Kortisol reducerar även njutningsämnena, serotonin och dopamin, för att försäkra att du inte 

är lugn eller mår bra när du behöver handskas med den där farliga sabeltandade tigern. Det 

är perfekt när livshotande situationer var vanliga men i den moderna världen har stress blivit 

ett stort problem. 

Även om lite kortisol får oss att komma igång på morgonen så är förlängda perioder av höga 

kortisolnivåer väldigt skadliga för kroppen. Under lång tid påverkar kortisol: 

- Stimulerar aptit 

- Främjar övervikt 

- Gör att man förlorar kollagen i huden (rynkor) 

- Ökar blodtrycket 

- Stör mental klarhet och fokus 

- Leder till förhårdnader i artärerna 

- Reducerar växthormoner och testosteron 

- Ökar benskörhet 

- Försvagar fertilitet 

- Ökar muskelförlust 



- Orsakar depression 

- Skadar hjärnceller 

- Försämrad inlärning 

Kanske ökningen av serotonin, vilket påverkar humöret, dopaminökningen, som skänker 

njutning och tillfredsställelse, och reduceringen av kortisol som följd av minskad stress är 

skälet till att dessa befruktade äggextrakt upptäcktes lindra depression. ("The Effects of 

Powdered Fertilized Eggs on Depression," Journal of Medical Food. Juli/August 2011)      

Plus, det befruktade äggextraktet skyndar dramatiskt på återhämtningen efter fysisk träning 

och efter sport för idrottare. 

Men det befruktade äggextraktet gör mer än så. 

 

Stamceller 

I oktober 2012 vann något fullständigt revolutionerande Nobelpriset i medicin; stamceller. 

Stamceller är de celler som kan bli till andra celler som t.ex. Hjärnceller eller nervceller. 

Andra stamceller kan bli leverceller, hjärtceller eller celler till andra organ. Det är därför en 

enda cell hos ett befruktat ägg kan utvecklas till hela kroppen; ögon, mage, hud, hår etc. 

Utöver detta behåller stamceller den oskadade 'original-ritningen' för varje cell genom 

kroppens livstid. 

Stamcellsbehandling har varit av stort intressen för forskare och läkare eftersom de 

betraktar stamceller som kapabla att återskapa försämrade och sjuka delar av kroppen. Till 

exempel under 2010 gav kirurger i Storbritannien en 11 årig pojke en helt ny andningsväg i 

halsen som hade utvecklats helt ifrån pojkens egna stamceller. Två år senare, vid 13 års 

ålder, var pojken frisk, glad och behövde inte någon medicin som förhindrade att hans kropp 

att stöta bort den nya andningsvägen eftersom den odlats ifrån hans egna celler. 

I 2012 rapporterade The British Medical Journal att en amerikansk kirurg, Robert Lanza, 

möjliggjorde för två kvinnor med försämrad syn (ålderförändringar i gulafläcken) att återfå 

lite av synen genom att injicera stamceller i deras ögon. På dessa grunder fick han 

godkännande för kliniska undersökningar av FDA. 

 Tidigare hittade man endast stamceller, som funkade i kroppen på vem som helst, i 

embryon. Detta var kontroversiellt eftersom införskaffandet av dessa krävde att man 

förstörde embryot. Men Shinya Yamanaka, en av de två forskare som delade på Nobelpriset i 

medicin 2012 för deras arbete med stamceller, upptäckte ett sätt att skapa stamceller ur 

vanliga hudceller! 



Dr. Yamanaka förvandlade vanliga celler genom att placera dem i en lösning med 

tillväxtfaktorer. (Dessa tillväxtfaktorer ska inte förväxlas med mänskligt växthormon, vilket är 

något helt annat.) Tillväxtfaktorer är kapabla att signalera till celler att växa, reproducera och 

bli olika specifika celler som mag eller hudceller. 

En grupp av celler i din kropp utvecklas till ben, brosk eller kollagen. (Kollagen håller ihop 

kroppen och finns i hud, brosk, ben, blodkärl, tarmar och ryggraden.) Dessa celler kallas för 

fibroblst eftersom de är formade som fibrer. Tillväxtfaktorerna som signalerar cellerna att bli 

ny hud, nytt hår, naglar och blodkärl kallas för fibroblast tillväxtfaktor. Som du säkert förstår 

så är denna tillväxtfaktor väldigt viktig för läkandet av sår. 

Fibroblast tillväxtfaktor är viktig för utvecklandet och underhållet av hjärn- och nervceller, så 

mycket att bristen på det leder till missbildningar och nedsatt hjärn- och nervfunktion. 

Även att din kropp innehåller stamceller så ersätter de inte skadade celler eftersom de 

saknar de tillväxtfaktorer som är nödvändiga för att aktivera dem om du är över 20 år 

gammal. Fiberblast tillväxtfaktorn som finns i det befruktade äggextraktet i StemRenu kan 

förklara dess breda omfattning av resultat. 

 

Hajbrosk 

I en studie, 1989, gavs hajbrosk till sex äldre patienter som led av "betydande" till 

"outhärdlig" ledsmärta under tre veckors tid. Hos alla utom en så reducerades smärtan till 

hälften. (Let's Live, March 1994) 

  En studie som publicerades 1987 behandlade man 147 patienter med antingen hajbrosk 

eller med en placebo (en substans som saknar behandlingsvärde och används för 

jämförelse). Den genomsnittliga smärtpoängen hos dem som fick hajbrosk sjönk med mer än 

85%. poängen hos den grupp som fick en placebo sjönk endast med 5%. Viktigare är dock att 

ledförsämringen hos gruppen som fick hajbrosk var 37% mindre än hos placebo-gruppen. 

 

Aloe Vera Gelextrakt 

När du kombinerar ett protein och en kolhydrat (socker) till en enda molekyl får du ett 

glykoprotein (glyco = socker). Proteinet blir en del av cellväggen och kolhydratet fungerar 

som en "utvändig antenn" så att cellväggen kan ta emot och sända biologiska signaler till 

andra celler. 

Jag kallar detta för "strukturellt" socker för att uppmärksamma att det inte är sött 

bordssocker. Diabetiker behöver inte oroa sig. Detta strukturella sockret ökar inte 

blodsockret. Faktum är att det stödjer normala blodsockernivåer. 



Nedan är det ett faktiskt mikrofotografi på glykoprotein som omringar en bakterie. Din 

kropps celler har liknande lager, vilket möjliggör cell-till-cellkommunikation och igenkänning 

vilket är vitalt för ditt immunsystem.                               

Detta strukturella sockret som en del av glykoproteiner: 

- utgör hormoner 

- är essentiella för enzym aktivitet 

- förflyttar vitaminer och hormoner genom din kropp 

- är essentiellt för ditt immunsystem 

- är essentiellt för mänsklig äggbefruktning 

- finns i överflöd i nervvävnad och grå hjärnsubstans 

- hjälper blodet att koagulera 

- är nödvändigt för att bilda brosk 

- binder samman celler och kollagen för styrka 

- bestämmer en persons blodgrupp 

skapar en tjock, skyddande gel som skyddar celler från kemiska, fysiska och bakteriella 

attacker, till dina tårar, svett, matsmältningssystem, urinsystemet och andningssystemet 

(Referens: St. Edwards University in Austin, TX chemistry web page on glycoprotein) 

Du har hundratals av kolhydratmolekyler i din kropp och åtta av dem är inblandade i cell-till-

cellkommunikation. När du åldras förlorar din kropp förmågan att skapa dessa 8 typer av 

socker. Då måste du få dem genom maten. Sju av dessa åtta strukturella sockertyper finns i 

den inre gelen av färsk aloe vera. 

En av de viktigaste är mannos som gör att ditt immunförsvar vet vilka bakterier, virus eller 

sjuka celler som den ska attackera. 

Aloes strukturella socker består av fyra storlekar. Vardera har en unik funktion i kroppen. 

Endast aloe Vera extraktet i StemRenu har alla fyra. 

- De små reducerar inflammation, hjälper matsmältningen och hjälper till att reducera 

blodsockret för typ 1 och 2 diabetiker. 

- De medelstora fungerar som antioxidanter för att eliminera 'free radicals' (kemiskt instabila 

molekyler som skadar de celler de kommer i kontakt med). Detta skydd är livsviktigt med 

tanke på den ökade föroreningen och bristen på näring i jorden. 



- De stora bekämpar bakterier, svamp, parasiter och virus. Dessa är livsviktiga för att skydda 

dig ifrån nya smittande sjukdomar. 

- De riktigt stora är essentiella för ordentlig immunfunktion. Faktum är att USDA (USAs 

version av jordbruksverket, övers. anm.) har godkänt en specifik aloe vera kolhydrat 

(acemanna) att användas som veterinärbehandling av vissa typer av cancer hos hundar och 

katter. Det stimulerar immunsystemet att stänga av blodflödet till tumörer. 

Det bästa av allt är att dessa fördelar kommer utan negativa bieffekter. 

 

Grönt teextrakt 

Förutom aloe vera gel innehåller grönt teextrakt också kraftfulla antioxidanter som skyddar 

dina celler ifrån 'fria radikaler' som kommer från härsket fett eller olja, giftiga tillsatser och 

extrem träning. 

Dessutom forskas det på grönt teextrakt och dess förmåga att bränna fett utan att träna och 

reducera risken för diabetes. Varken oolong eller svart te har visats minska risken för dig        

En ekologisk växtbaserad källa till kalcium och mineralämnen 

Din kropp behöver mer än några få mineraler för att vara klingande hälsosam. StemRenu 

innehåller ett vilt utformat, växtbaserat kalcium med en oöverträffad 97% absorberbarhet 

och mer än 70 mineralämnen. Det innehåller också vitamin k2 så att kalciumet underhåller 

din bendensitet snarare än att bli njurstenar eller skapa blockader i artärerna. Tillsammans 

med C vitamin som också visats vara effektivt i att reversera benförlust. 

 

Hur man tar StemRenu 

StemRenu innehåller livsviktiga ingredienser och dess unika tillväxtfaktor för att kunna hjälpa 

kroppen att läka sig själv. Idén om att kroppen kan läka sig själv är nästan 2000 år gammal i 

den västerländska världen, så som den förespråkades av den västerländska medicinens fader 

Hippokrates. 

Detta reparerande och återuppbyggande av kroppen kan ibland orsaka "återskapning" vilket 

är den tillfälliga återupplevelsen av en gammal sjukdom, skador eller smärtor då kroppen 

återhämtar sig från den gamla sjukdomen eller skadan. Detta har också kallats för 

'healingkris' eller 'avgiftningssymptom'. Det är en väldigt vanlig upplevelse inom alternativt 

läkande. (För en mer detaljer se "De fem stadierna av sjukdom" i nästa sektion.) 

Återskapning är ett tveeggat svärd. Även om det kan vara obehagligt så är det en indikation 

på att kroppen tar steg emot att återfå sin hälsa. 



För att undvika möjlig, obehaglig återskapning så bör du börja med en kapsel på morgonen 

av den första dagen. Nästa dag tar du en kapsel på morgonen och en på eftermiddagen. 

Efter det tar du två på morgonen och två på eftermiddagen varje dag i fyra veckor. Om 

återskapningen skulle inträffa och du endast tar en kapsel kan du antingen öppna kapseln 

och ta hälften eller så kan du reducera effektiviteten genom att ta det tillsammans med mat. 

 

För att summera: 

Dag 1: ta en kapsel när du vaknar. 

Dag 2: Ta 1 när du vaknar och 1 sent på eftermiddagen. 

Se "För bästa resultat" på nästa sida för samordning. 

Kommande 4 veckorna: Ta 2 när du vaknar och 2 sent på eftermiddagen. Sen justerar du 

dosen i förhållande till resultatet. 

 Efter de första två veckorna kan du ta det på kvällen för att hjälpa dig att sova. Har du mer 

stress eller mer kroniska åkommor är det inga problem att ta fler kapslar under en längre 

period. Om du har några frågor är det bara att fråga din läkare. 

 

För bästa resultat 

Vänta minst 2 timmar efter att du har ätit, druckit juice eller kaffe, tagit medicin eller andra 

kosttillskott innan du tar StemRenu. 

Vänta minst 30 minuter efter att du har tagit StemRenu innan du äter, dricker juice eller 

kaffe och tar medicin eller andra kosttillskott. 

Doseringsguide 

- Ta 1 kapsel den första dagen och 2 på den andra dagen. 

- Om du upplever återskapning, ta mindre för att minska återskapningen eller fortsätt med 

samma mängd, eller ta mer för att ta dig igenom återskapningen fortare. 

- Efter de första dagarna 'front-loadar' du din kropp med 2 kapslar, två gånger om dagen i 4 

veckor. 

- Efter de första 2 veckorna, om du vill sova bättre, ta det innan du går och lägger dig. Du kan 

också ta det om du vaknar mitt i natten. 

- När du är nöjd med dina resultat fortsätt att ta samma mängd om du inte vill ta mer inför 

en särskilt stressfull situation. 



Ägg och fiskallergi 

Även att det inte har rapporterats några negativa reaktioner så om du är allergisk mot ägg 

eller fisk ska du INTE ta StemRenu eftersom det innehåller ägg och fiskprotein. 

 

För barn 

Eftersom StemRenu är en matvara så kan det tas av vem som helst som äter fast föda. Barn 

bör börja med endast en kapsel om dagen. Om det verkar för mycket, öppna kapseln och 

använd hälften. För barn som inte kan svälja kapslar kan man öppna kapseln och blanda det 

med yogurt. Om du har några frågor kan du fråga din läkare. 

 

För husdjur 

StemRenu är jättebra för husdjur. Flera husägare har berättat för mig hur mycket piggare 

och gladare deras husdjur har blivit på StemRenu. Öppna en kapsel och häll innehållet i 

deras matskål. De flesta husdjuren kommer att gilla StemRenu. Du kan också tillsätta det i 

annat protein de äter. 

 

När kommer jag att se resultat? 

Nyckeln till att förstå snabba resultat är en förståelse om att hälsosamma tillstånd går 

igenom flera steg innan de uppstår som diagnostiserbara sjukdomar. Detta alternativa 

hälsobegreppet skiljer sig ifrån det medicinska begreppet; att sjukdomar bara uppstår. 

Alternativ hälsa betraktar de första stegen av sjukdom som normala kroppsprocesser för att 

bekämpa de giftiga influenserna på kroppen. En förkylning utvecklas för att snabbare kunna 

avgifta din kropp med en rinnande näsa och feber. Ur ett alternativt hälsoperspektiv så bör 

febern tillåtas att fortlöpa. Din kropp tar hand om orsaken till kommande dålig hälsa genom 

att snabbt, om än obekvämt, avgifta kroppen. För sjukdomar som befinner sig i senare 

stadier tar det längre tid för kroppen att läka sig själv. Så du ska ge dig själv tillräckligt med 

tid för att kunna se resultaten. Medicinperspektivet ser samma förkylningssymptom och 

skriver ut något för att stoppa symptomen (nysningar, rinnande näsa och feber) och riktar sig 

därför inte emot den faktiska orsaken till förkylningen. 

Förkylningssäsongen som följer efter helgdagssäsongen, med sin ritualistiska 

överkonsumtion av kött, fet mat, sötsaker och alkohol, det är naturens sätt att rena kroppen. 

Om denna avgiftningsprocess förhindras så tillåts framtida problem att växa. 

 



De fem stadierna av sjukdom 

Eliminering – När kroppen först angrips med giftiga substanser som hämmar dess normala 

funktion försöker den eliminera dem. Sådana substanser kan komma från normal 

matsmältning, som urinsyra från nedbrytandet av kött; en bakteriell infektion, som halsfluss; 

ett bistick eller till och med från bekämpningsmedel. Dessa toxiner neutraliseras av levern 

för att sedan elimineras via tjocktarmen, urinblåsan, lungorna eller svettkörtlarna. 

 

Irritation – När kroppen är överväldigad av gifter och de normala elimineringskanalerna inte 

är tillräckliga för att eliminera alla de gifter som kommit in tillägger kroppen extra medel för 

elimineringen, som hudutslag, dålig andedräkt, diarré etc. 

 

Inflammation – När de extra medlen för eliminering inte är tillräckliga för att hantera 

mängden gift försöker kroppen lokalisera gifterna. Den resulterande lokaliseringen blir då 

inflammerad; röd, svullen, varm och smärtsam. Att kalla det för halsfluss är blott att säga att 

gifterna "har flyttat in" i halsmandlarna; tendonitis säger att de har ackumulerats i senorna 

(de starka vita banden i änden på musklerna som förankrar dem till ben.) Feber, från ett 

alternativt hälsoperspektiv, är en bra sak. Den höga temperaturen dödar virus och bakterier. 

 

Kronisk sjukdom – Om dessa varningssignaler ignoreras och gifterna fortsätter att attackera 

kroppen så blir, den nu synbara, sjukdomen kronisk. Då försöker kroppen sätta dessa gifter i 

karantän genom att offra ett specifikt organ eller system för att förhindra döden. Här, efter 

de tre föregående stadierna, finner vi utväxter och kroniska sjukdomar som magsår, irritabel 

tarm, kroniskt trötthetssyndrom etc. 

Organsvikt, cancer – Oförmögen att återhämta sig från den kroniska sjukdomen. Kroppen 

börjar dö.   

 

Varför det tar längre tid för vissa 

Dr. Chris Morris, en naturopatisk läkare (en som använder mat, örter, vatten och naturliga 

medel för att bota istället för kirurgi och läkemedel) med tre årtionden av erfarenhet i 

naturlig hälsa och medskapare av StemRenu har behandlat hundratals människor med 

StemRenu. Han har funnit att ungefär 30% upplever resultat inom några timmar eller dagar 

eftersom nervsystemet och hormonsystemet återkopplas. Ytterligare 30% ser resultat inom 

en vecka eller månad eftersom de troligtvis ser immunförsvaret sysselsätta sig på ett sätt 

som det inte har gjort innan de började ta StemRenu. 



 För de andra 30% tar det månader innan de upplever något resultat eftersom de upplever 

förändringar i hjärtfunktion, blodcirkulation, matsmältning, andning och libido. (Alla dessa 

regleras av den automatiska delen av centrala nervsystemet.) 

Dr. Morris erbjuder ett annat skäl för olikheter i responstid som han funnit; de människor 

som har avgiftat och försätt kroppen med bra näring får snabbare resultat än de andra. 

 

Vittnesberättelser 

”Jag har aldrig varit ett 'fan' av dieter, mediciner, vitaminer eller kosttillskott av någon sort. 

Innan jag började med StemRenu var mina ben bortdomnade från knäna och nedåt. Efter 

min första vecka på produkten fick jag tillbaka 10% av känseln i mina ben och fötter! Efter 

två veckor hade jag fått tillbaka 20% av känseln i mina ben. Efter tre veckor återfick jag 40% 

känsel i mina ben! Efter 23 dagar med StemRenu hade jag fått tillbaka 50% av känseln i mina 

ben! 

Nu kan jag faktiskt stiga ur sängen och gå på morgonen! Denna process brukade ta minst 15-

20 minuter. Jag upplever en enorm förbättring på både morgonen och kvällen. Dessutom har 

jag ändrat på min diet och gått ned 15 lbs. (6,8 kg, övers. anm.) på tre veckor. Jag dricker 

mycket vatten och går 'a mile' (1,6 km, övers. anm.) några gånger i veckan. Förra veckan 

paddlade jag kajak i '10 miles' (16 km, övers. anm.) utan att få träningsvärk eller bli 

utmattad. Jag ser fram emot fortsatt framgång.”               HJ. 

 

”Mitt julbesök hos min far var verkligen en ögonöppnare. Han tog en gammal formel av den 

nuvarande StemRenu i sex månader och bara en till två om dagen. Jag har aldrig sett honom 

sådan förut. Han var klar, rolig och fullständigt alert! 

Han bor på ett ålderdomshem och var bilmekaniker i över 30 år. När han arbetade med bilar 

fylldes hans lungor med gifter. Under det senaste året har han hostat kontinuerligt hela 

dagarna. Nu är hans hosta mycket bättre. Han ser 10 år yngre ut och beter sig som det också. 

Hans ögon lyser och det finns även något busigt där. Till och med när han levde med mamma 

var han aldrig så här tillmötesgående. 

Detta är det ENDA som vi har förändrat i hans dagliga rutin. Trots att jag praktiserar holistisk 

medicin så har jag aldrig sett en sådan förändring hos någon. Att tacka Gud för denna 

produkt är det enda jag kan göra. Den har givit tillbaka en livskvalité till min far som tidigare 

inte var möjlig. Ärligt talat kan jag inte minnas att min far varit så genuint glad. Detta är 

underbart! Tack så mycket för att ni givit livet tillbaka till min far.”                          SK. 

 

 



”Jag såg en nioårig flicka som har drabbats av anfall varje dag de senaste fem åren. Det 

senaste året varade de i åtta timmar om dagen. När jag först träffade henne för en månad 

sedan kunde hon endast ligga ned på soffan. Jag gav henne en produkt med befruktat 

äggextrakt och hon har bara haft två anfall på tre veckor. 

Efter det började hon med en tidigare formel av StemRenu under en vecka. En vecka och 

vilken skillnad! I går spelade hon brädspel med sin moster vid köksbordet, skrattade, pratade 

lite, följde instruktioner från sin moster och plockade upp små spelpjäser. Hon svarade 

mentalt och interagerade med miljön. Jag är så imponerad, Peter. Vi har verkligen något 

här.”       SK. 

 

”Jag började nyligen dela kontor med en annan sjuksköterska i San Diego. Hon introducerade 

mig för StemRenu. Hon berättade för mig om produkten och ville att jag skulle testa den 

eftersom hon ville erbjuda produkten i vår praktik. Hon berättade sin historia för mig om hur 

extatisk hon var över att hon kunde gå i högklackade skor igen utan att få ont. Hon 

insisterade på att jag skulle ge StemRenu en chans. Jag hade aldrig hört talas om StemRenu 

innan detta och ville testa det innan jag rekommenderade det till familj, patienter och 

vänner. 

Efter att jag tagit StemRenu två gånger om dagen i tre dagar försvann  den kroniska smärtan 

i mitt högra knä, som jag haft i ett år. Jag hade sökt hjälp för smärtan hos både min läkare 

och min kiropraktor men de enda lösningarna de hade var att jag skulle sluta springa, gå ned 

i vikt och ta smärtstillande. Den kroniska smärtan hindrade mig ifrån att träna för när jag 

gjorde det så plågade mitt knä mig i flera dagar oavsett om jag vilade, gick eller gick upp och 

ned för trapporna. När jag sov brukade jag vakna av smärtan. 

Jag brukade vakna tidigt på morgonen eftersom det gjorde ont i kroppen. Jag trodde att det 

berodde på min gamla säng. Jag testade alla olika typer av stoppning men inget fungerade. 

Med StemRenu sov jag bättre och längre. 

 

Jag märkte att jag kan sitta ned en längre tid utan att jag känner att jag måste resa på mig 

och röra mig. Jag trodde det berodde på artrit eller ålder. 

När jag tränade brukade jag vara öm i flera dagar efteråt. Nu, vid sidan av att jag kan sitta 

ned i flera timmar utan att bli stel, har jag mer energi och jag kan träna längre och känna 

minimalt ömmande efteråt. 

När jag var gravid, för 16 år sedan, förlorade jag 50% av känseln i mitt vänstra ben på grund 

av ischias. Efter att ha tagit StemRenu i några veckor har känseln börjat komma tillbaka. 



Dessutom har jag haft problem med blodtrycket. Min läkare ville att jag skulle dubblera 

dosen av min medicin eftersom mitt blodtryck låg på fel nivå. Jag ville inte ta mer medicin 

eftersom jag oroade mig för att jag skulle drabbas av fler bieffekter. Jag prövade att förändra 

min diet och ta vitaminer men blodtrycket var fortfarande för högt.    

Efter att jag tagit StemRenu i en månad hade jag en tid hos min läkare. Jag blev positivt 

överraskad när, för första gången på länge, mitt blodtryck låg inom det normala på den 

ursprungliga dosen medicin. 

Förra månaden, under enn fotbollsmatch, gled en målvakt in i min dotters ben med sådan 

kraft att hon behövde hjälp att ta sig av planen. När hon kom hem gav jag henne två 

StemRenu och ytterligare två på kvällen och fortsatte så resten av veckan. Hon gick från att 

halta till minimalt med smärta redan nästa dag. Tre dagar senare, innan nästa match, tittade 

hennes tränare på hennes ben och blev helt förbluffad. Det fanns inget blåmärke och ingen 

smärta och hon kunde spela hela matchen med minimalt med obehag. Hon har också mer 

energi till sina matcher och återhämtar sig snabbare. 

Viktigare är dock att min dotter brukade vara extremt lynnig, respektlös och svår att ha att 

göra med. Jag trodde det var en typisk tonårsfas och att jag skulle behöva vänta i några år 

innan hennes attityd förbättras. Men efter några veckor på StemRenu hade både jag och min 

familj märkt att hon var gladare, fick bättre attityd och umgicks mer med familjen. De 

undrade vad orsaken var till denna dramatiska förändringen. Jag sa till dem att den enda 

skillnaden var StemRenu. 

 

Detta är första gången i min karriär som jag funnit en produkt som hjälper på en massa olika 

sätt. StemRenu är otroligt och jag rekomenderar det utan att tveka.”    LG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Om författaren 

 

Peter Glickman har drivit en kiropraktikklinik och en keleringsklinik (kelering är en 

alternativmedicinsk praktik att lösa plack i artärerna.) 2004 skrev han Lose Weight Have 

More Energy & Be Happier in Ten Days, som översatts till 8 olika språk och låg på Amazons 

bästsäljar lista för alternativmedicin i mer än fem år och ligger för närvarande på top 10 

listan för Kindles förebyggande medicin-lista. 2014 upptäckte han StemRenu. 

 

Ditt nästa steg till bättre hälsa 

 

Kontakta personen som gav dig detta häfte och testa själv StemRenu.     

 

 

Tack till Freddie Ross som översatt denna text till svenska.. 
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